
สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕๕7 ครั้งที่ ๒

วันที่ 1๙ กันยายน ๒๕๕7 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ.หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ

ผูมาประชุม

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
นายวราชัย   ตั้นตี๋
นางสุพิศชญา  พงษสถิต
นายชํานาญ    นุยดํา
สิบเอกเอนก   มงคลเคหา
นายแสวง  พนมใส
นายศราวุธ  ศรีนวล
นายนิเวศน  โตพะไล
นายสําเภา ศรีบุบผา
นายศิริฤกษ  ทองเรือง
นายบรรพต  นิลเวช
นายธํามรงค   หนูยงค
นายเรืองเดช  โตพุนพิน
นายอุดม  มวงศรี
นายวันชัย   พรมกัณฑ
นายจักรี  ปานแกว
นายประดิษฐ   ดิษฐเดช
นายวิชาญ   เฟองฟู
นายอุทัย  บุญเชิด
นายบัวลับ   บุญลา
นายชาญชัย  ศรียาภัย
นายเผชิญ วิชัยดิษฐ
นายวิโรจน  แกวเจย

ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.หมู ๑
ส.อบต.หมู ๑
ส.อบต.หมู ๒
ส.อบต.หมู ๒
ส.อบต.หมู ๓
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๔
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๕
ส.อบต.หมู ๖
ส.อบต.หมู ๖
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๗
ส.อบต.หมู ๘
ส.อบต.หมู ๙
ส.อบต.หมู ๙
ส.อบต.หมู ๑๐
ส.อบต.หมู ๑๐
ส.อบต.หมู ๑๑
ส.อบต.หมู ๑๑
เลขานุการสภาฯ

ชัยยัญ   บุญยิ้ม
วราชัย  ตั้นตี๋
สุพิศชญา    พงษสถิต
ชํานาญ   นุยดํา
เอนก  มงคลเคหา
แสวง   พนมใส
ศราวุธ  ศรีนวล
นิเวศน  โตพะไล
สําเภา   ศรีบุบผา
ศิริฤกษ ทองเรือง
บรรพต  นิลเวช
ธํามรงค  หนูยงค
เรืองเดช   โตพุนพิน
อุดม มวงศรี
วันชัย  พรมกัณฑ
จักรี  ปานแกว
ประดิษฐ   ดิษฐเดช
วิชาญ   เฟองฟู
อุทัย  บุญเชิด
บัวลับ  บุญลา
ชาญชัย  ศรียาภัย
เผชิญ  วิชัยดิษฐ
วิโรจน  แกวเจย
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ผูเขารวมประชุม

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ

๑ นายพนม  เพชรจร นายกองคการบริหารสวนตําบล พนม  เพชรจร
๒ นายทิวา  ปานจันทร รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ทิวา  ปานจันทร
๓ นายวิรุณ  นิยะกิจ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล วิรุณ นิยะกิจ
๔ นางสนธยา  บัวสงค เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล สนธยา  บัวสงค
๕ นางนัสวรรณ มีเมตตา หัวหนาสํานักปลัดฯ นัสวรรณ มีเมตตา
6 นายชัชวาลย  วงศประเสริฐ ผูใหญบานหมูที่ 10 ชัชวาลย  วงศประเสริฐ
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เปดประชุม  เวลา ๐๙.3๐ น.
นายชัยยัญ บุญยิ้ม

ประธานสภาฯ ใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  และ
ผูเขารวมประชุม  เขาหองประชุม  พรอมทั้งแจงใหผูเขารวมประชุมลงชื่อในสมุด
จดบันทึกรายงานการประชุม  และใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
เขาทะลุ  นับองคประชุมปรากฏวาครบองคประชุม  และไดกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕7 ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ พรอมทั้ง
อานประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ แจงใหที่ประชุมทราบ

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ เรื่อง เปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจําป 2557  ครั้งที่ 2

ตามที่ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ขออนุญาตเปด
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป 2557
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  นายอําเภอสวี ไดพิจารณาแลว
เห็นสมควร และเพ่ือประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ  จึงมี
ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ สมัยวิสามัญ  สมัยที่
1 ประจําป 2557 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน นับตั้งแต วันที่ 8 กันยายน 2557
เปนตนไป นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ และ55 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับ 6)  พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับขอ ๒๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการประชุมสภาองคทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอเปดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕๕๗ ครั้งที่ 2
และประชาสัมพันธการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหประชาชน
ทราบและเขารวมรับฟงการประชุมในวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ
หมูที่ ๑ ตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร  และสามารถรับฟงการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ผานหอกระจายขาวขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 15 เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายชัยยัญ  บุญยิ้ม  ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ

ลําดับตอไป ผมจะใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ
ทําหนาที่ประธานฯ ในที่ประชุมในวาระที่ 1 เชิญครับ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมรับทราบ
1.1 คําแนะนําประชาชน เรื่อง การปองกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย

นายวราชัย  ตั้นตี๋
รองประสภาฯ(ทําหนาที่ประธานฯ) (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ) เรื่องประธานแจงใหที่ประชุม

รับทราบ เรื่องที่ 1.1 คําแนะนําประชาชน เรื่อง การปองกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
ของประเทศไทย

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงวาเพ่ือเปนการปองกันการ
ระบาดโรคที่เกิดข้ึนในฤดูฝนของประเทศ จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงการปองกันโรคที่เกิดในฤดู
ฝนของประเทศไทย โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ เว็บไซตกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน เขาถึงไดจาก “หนังสือราชการ สถ.” และผูใดสนใจ สามารถขอ
รายละเอียดไดจากสํานักงานปลัด อบต.เขาทะลุ ได

มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 คําแนะนําประชาชน เรื่อง การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ดวย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงวาในปจจุบันไดมีการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในตางประเทศยังตอเนื่องและรุนแรงข้ึนซึ่งใน
วันที่ 11 สิงหาคม  2557 สํานักขาวรอยเตอรส รายงานวา องคการอนามัยโลก
ไดออกมาประกาศวาในตอนนี้ยอดผูเสียชีวิตจากการแพรระบาดของเชื้ออีโบลามี
มากถึง 1,013 คน และในชวงระหวางวันที่ 9-11 สิงหาคม  2557 มีผูเสียชีวิต
เพ่ิมอีก 52 คน ใน 3 ประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก

ในการนี้ กรมควบคุมโรค ไดจัดทําองคความรูเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบ
ลา และคําแนะนําตางๆ เผยแพรในเว็บไซตกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พิจารณาแลว เพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมปองกันการระบาดของโรคในพ้ืนที่ และใหความรูแกประชาชนเรื่องโรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลา  จึงขอความรวมมือจังหวัดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พิจารณาเตรียมความพรอมปองกันการระบาดของโรค และประชาสัมพันธให
ประชาชนในพ้ืนที่รับทราบถึงองคความรู เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และ
คําแนะนําตางๆ โดยสามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดที่เว็บไซต กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน “หนังสือราชการ สถ.” และดาวนโหลดรายละเอียดขอมูล
เพ่ิมเติมไดที่ http://www.ddc.moph.go.th/gmg/ebola/alladvice.php

มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 เรื่อง  การไฟฟาสวนภูมิภาค Rebrand เปน PEA (พีอีเอ)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) เปนองคกรรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการพลังงาน
ไฟฟา และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง ที่อยูคูกับชุมชนและการพัฒนาประเทศไทย
มากกวาครึ่งศตวรรษ โดยในป 2556 ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค (PEA)ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกรที่สําคัญครั้งใหญ คือ การ

http://www.ddc.moph.go.th/gmg/ebola/alladvice.php


5

ปรับภาพลักษณองคกร (Rebrand) ให เปนองคกรที่ทันสมัย พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) เขาใจและเขาถึงความตองการของผูใชไฟ รวมทั้งเปน
พันธมิตรที่ดีกับทั้งชุมชน และผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งหนึ่งในการดําเนินงานปรับ
ภาพลักษณองคกร (Rebranding) ที่สําคัญ คือ การสงเสริมคําเรียกชื่อองคกร
การไฟฟาสวนภูมิภาคเปน “PEA (พีอีเอ)”

ในการนี้ เพ่ือใหการสื่อในงานเรียกชื่อองคกรดังกลาว เปนไปในทิศทาง
เดียวกันและไมเกิด ความสับสน จึงขอความรวมมือทานในการเรียกชื่อ การไฟฟา
สวนภูมิภาค หรือ กฟภ. เปน “PEA (พีอีเอ)” ในการติดตองาน การขอใชบริการ
หรือการเรียกชื่อในโอกาสตางๆ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่
2 ประจําป ๒๕๕7)

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ   ไดจัดทําเอกสารสําเนาบันทึกรายงานการ

ประชุมสภาครั้งที่แลว (สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕๕7 ครั้งที่ ๑ วันที่ 9
กันยายน 2557)ใหกับสมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมเรียบรอยแลวนั้น
ขอใหทานตรวจดูวามีขอความหรือตัวอักษรถูกตองครบถวนหรือไม  หรือสมาชิก
ทานใดตองการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ขอความใดบางก็ขอเชิญครับ

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ครั้งที่ผานมาอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่
ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๕7 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ขอมติครับ

มติที่ประชุม รับรอง ๒๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ไมรับรอง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติดวน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม

ประธานสภาฯ ลําดับตอไป เขาสูวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ผมขอ
ปรึกษาที่ประชุมสภาฯ วาจะใหนําเรื่องในวาระที่ 4 (4.3) พิจารณาใหความ
เห็นชอบรับรองการสรางวัดเขาใหญวัฒนา  หมูที่ 10 มาพิจารณากอน วาระที่
4.1 และ 4.2 จะไดหรือไม เนื่องในวันนี้ไดมีผูใหญบานเขารวมประชุม 1 ทาน
คือ นายชัชวาลย  วงศประเสริฐ  ซึ่งทานจะมาชี้แจงเรื่องของการจัดตั้งวัดเขา
ใหญพัฒนา และชวงบายทานไดมีภารกิจอ่ืนตอ จึงขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ ทุก
ทานวาจะอนุญาตให นําวาระที่ 4.3 ข้ึนมาพิจารณากอนหรือไม
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เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน ผมจะถือวาที่ประชุมฯ
มติเปนเอกฉันทใหนําวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรับรองการ
สรางวัดเขาใหญพัฒนา ข้ึนมาพิจารณากอน

มติที่ประชุม เปนเอกฉันท
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ผมไดรับการแจงประสานจากผูใหญบานหมูที่ 10 บานเขาใหญพัฒนา

วาขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ พิจารณาใหความเห็นชอบรับรอง
การสรางวัดเขาใหญพัฒนา หมูที่ 10 ผมจะให นายชัชวาลย  วงศประเสริฐ
ผูใหญบานหมูที่ 10 ไดชี้แจงรายละเอียด หลังจากนั้นผมจะใหสมาชิกสภาฯ ได
อภิปราย กอนที่จะขอมติ ขอเชิญครับ

นายชัชวาลย  วงศประเสริฐ
ผูใหญบานหมูที่ 10 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ในสวนของรายละเอียดผมตองขอ

อภัยสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องจากจัดทําสําเนาใหลาชา
ตามบันทึกขอความสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เรื่อง การ

ขออนุญาตใหใชที่ดิน สปก. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ชุมพร ดวยขาพเจา นายชัชวาลย  วงศประเสริฐ    ผูใหญบานหมูที่ 10    ตําบล
เขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงคจะใหสํานักงานพระพุธศาสนา
จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนตัวแทนกรรมการศาสนาไดขอใชที่ดินของสํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม วัตถุประสงคเพ่ือสรางวัดในทองที่หมูที่ 10 บานเขา
ใหญพัฒนา ตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งไดติดตอไปยังสํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรแลว และที่ดินที่จะใชในการดําเนินการสรางวัดนั้นมี
ประมาณ  12 ไร 1 งาน 79 ตารางวา ซึ่งการขออนุญาตใชที่ดินของทาง
ราชการเพ่ือสรางวัดจะตองประกอบดวย

1. แบบรายงานขอใชที่ดินของทางราชการเพ่ือสรางวัด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูยื่น

รายงานขอใชที่ดิน
3. โครงการและรายละเอียดโครงการ
4. แผนที่ที่แสดงเขตของทางราชการ ซึ่งแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่เปนที่ดิน

ของทางราชการและพ้ืนทีข่างเคียงที่ติดตอกับพ้ืนที่ของทางราชการ
5. แผนผังแสดงสิ่งกอสรางของที่พักสงฆในปจจุบัน และแผนผัง

สิ่งกอสรางที่จะสรางในอนาคต
6. แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใชสรางวัด โดยมีรายละเอียดแสดงที่อยู

หมูบานและสถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียงโดยรอบ บอกเสนทางที่จะไปยังวัดนั้นๆ
และระบุวัดและระยะหางจากวัดที่จะขอสรางในแตละทิศใหชัดเจน

7. ภาพถายอาคารเสนาสนะของที่พักสงฆที่ไดกอสรางไปแลว
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8. มติความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ที่พักสงฆนั้น
อยูในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งในมติความเห็นใหระบุความเห็นไมมีผลกระทบตอ
ความเปนอยูของราษฎร และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเมื่อไดสรางวัด

9. รายชื่อประชาชนที่ใหการสนับสนุนการขออนุญาตสรางวัดในเขต
ที่ดินของทางราชการ

สํานักสงฆเขาใหญพัฒนา ไดกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2532 ปจจุบันได
กอสราง อาคารเสนาสนะไปแลว ดังนี้

- กุฏิ จํานวน 7 หลัง  ศาลาการเปรียญ จํานวน 1 หลัง ศาลาโรงทาน
จํานวน 1  หลัง หองน้ําหองสุขา  จํานวน 5 หลัง จํานวนทั้งสิ้น 16 หอง

- ซุมพระ จํานวน 1  ซุม ซุมปาย  จํานวน  1 ซุม
- องคพระใหญ กวาง 6 เมตร สูง 9 เมตร จํานวน 1 องค
- โองน้ํา จํานวน 35 ลูก
สถานที่ตั้งอยูหางจากสํานักสงฆถํ้าน้ําทิพย หมูที่ 4 ประชาชนที่ตั้ง

บานเรือนโดยรอบ 200 ครัวเรือน  มีประชาชนประมาณ 1,000 คน
ในวันนี้ ผมจะขอความอนุเคราะหที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ พิจารณาอนุมัติ

เปน 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 พิจารณารับรองใหสรางวัดโดยใชชื่อวัดวา “วัดพุทธ
ธรรมภูเขาใหญวัฒนา”และ เรื่องที่ 2 รับรองวาที่พักสงฆเขาใหญพัฒนานั้นอยู
ในเขตดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งในการกอสรางวัดจะไมมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของราษฎร และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบคุณ
ครับ

นายวันชัย พรมกัณฑ
ส.อบต.หมู 7 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ) เรื่องที่ผูใหญบานหมูที่ 10 บาน

เขาใหญพัฒนา ไดขอใหสภาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบรับรองการวัดพุทธธรรม
วัฒนา นั้น ผมวานาจะพิจารณาใหความเห็นชอบเปนอยางยิ่ง เพราะวัดเปน
สถานที่ที่สําคัญเปนศูนยกลางที่รวมจิตใจของประชาชน สวนพระสงฆ ซึ่งเปนตัวแทน
ของวัด ในบทบาทเหลานี้ก็กลายเปนผูนําจิตใจของประชาชน เปนศูนยรวมแหงความ
เคารพ เชื่อถือและรวมมือ วัดก็กลายเปนหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติ ใน
ฐานะวัดเปนที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนใหมีความสามัคคี และใหรวมตัวกันเขาเปน
หนวยหนึ่งๆได แตในการกอสรางวัดนั้น จะตองไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอมและ
ไมสงผลกระทบตอการเปนอยูของราษฎรและประชาชนในพ้ืนที่ ผมจึงอยากจะ
สอบถามผูใหญบาน หมูที่ 10 วา หากสภาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบรับรอง
สรางวัดแลว จะไมสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนโดยรอบ และไม
เปนการทําลายสิ่งแวดลอม

และในสวนของชื่อวัดที่ทานไดใหสภาฯ พิจารณาเห็นชอบใหใชชื่อ “วัด
พุทธธรรมภูเขาใหญวัฒนา” เปนชื่อที่ยาวไปหรือไม ถาจะตัดใหอานออกเสียง
งายๆนาจะดีกวาหรือไม
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นายชัชวาลย วงศประเสริฐ
ผูใหญบานหมูที่ 10 (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  เหตุผลที่คณะกรรมการวัดไดใชชื่อ

วัดวา ““วัดพุทธธรรมภูเขาใหญวัฒนา” เปนวัดของชาวพุทธทุกคนผูสนใจจะ
ปฏิบัติธรรม รวมแรงรวมใจจัดตั้งเปนวัด จึงไดใชชื่อนี้ครับ ประกอบกับ ที่พักสงฆ
เขาใหญพัฒนา มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ใหแกบุคคลทั่วไป
รวมถึงเยาวชนโรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลเขาทะลุ มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรม เนื่อง
ในวันพอแหงชาติเปนประจําทุกป มีการจัดฝกอบรมอาชีพ เชน เพาะเห็ด ทอเสื่อ
อบรมการดําเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเยาวชนอนุรักษ
วัฒนธรรมของชุมชน จึงเปนที่มาของชื่อวัดวา “วัดพุทธธรรมภูเขาใหญวัฒนา”
และวัดเนนการนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเผยแผ เพ่ือใหพุทธบริษัทได
เขาถึงธรรม และยังอนุรักษ วัฒนธรรมอันดีงามไมใหสูญหายอีกดวย

และที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวาหากดําเนินกอสรางวัดแลวจะมี
ผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่และโดยรอบ  และไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอม
นั้น ผมขอนําเรียนวา ที่พักสงฆเขาใหญพัฒนา ไดทําการกอตั้งเปนที่พักสงฆตั้งแต
ป พ.ศ. 2532 และไดมีกอสรางเสนาสนะไว ตามที่ไดกลาวไวขางตน ซึ่งการ
กอสรางเสนาสนะที่ผานมาก็ไมไดมีผลกระทบตอประชาชน และสิ่งแวดลอมแต
อยางใด ขอบคุณครับ

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

หรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ พิจาณาใหความเห็นชอบรับรองสรางวัด
พุทธธรรมวัฒนา และรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอความเปนตอความเปนอยูของ
ราษฎร และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอมติครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 21 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ลําดับตอไป ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความรับรองใหสํานักสงฆ

เขาใหญพัฒนาใชชื่อ “วัดพุทธธรรมภูเขาใหญวัฒนา อานวา วัด-พุด-ทะ-ทํา-เขา-
ใหญ-วัด-ทะ-นา” ขอมติครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรอง 21 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง

๔.๑ พิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕
8 (วาระที่ ๒ ) แปรญัตติ

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ ลําดับตอไป เปนวาระที่ ๔ ขอ ๔.๑ เรื่อง  การพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๘ วาระที่ ๒ (แปรญัตติ)  ผม
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จะใหประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจงมติคณะกรรมการแปรญัตติใหที่ประชุมสภาฯไดรับทราบ  ขอเชิญ
ครับ

ส.อ.เอนก  มงคลเคหา
ประธานฯแปรฯ (กลาวรายงานตัวตอประธานสภาฯ)  ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ

ให นายวิชาญ  เฟองฟู กรรมการ/เลขานุการแปรญัตติฯ  เปนผูชี้แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ใหที่ประชุมสภาฯ  รับทราบครับ

นายวิชาญ  เฟองฟู
กรรมการ/

เลขานุการแปรญัตติฯ (กลาวรายตัวตอประธานสภาฯ) ตามที่ สภาองคการบริหารสวนตําบล
เขาทะลุ ไดดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยที่
1 ประจําป พ.ศ.๒๕๕7 ในวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕7 เพ่ือพิจารณา (ราง)
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ในวาระที่ ๑
(รับหลักการ) และไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ พรอมทั้งใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ยื่นเสนอขอแปรญัตติฯ ระหวางวันที่ 10-13
กันยายน ๒๕๕7 เวลา 08.๐๐ - ๑6.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขาทะลุ และใหคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา (ราง)
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันที่ 1๕
กันยายน ๒๕๕7 เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ นั้น

และตั้งแตวันที่ 10 -13 กันยายน  2557  ไมมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ หรือผูบริหารฯ ทานใด ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ (ราง)
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
2558 แตอยางใด ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาแลว มีมติใหคง
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เดิม ตามที่
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุเสนอ

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ จากการที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ไดชี้แจงมติที่ประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๕8 ไปแลว สมาชิกทานใดจะอภิปรายเก่ียวกับ (ราง) ขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลขาทะลุ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
หรือไม  ถาไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ วาจะใหคงรางเดิมตามที่ มติ
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ หรือไม
มติที่ประชุม  เห็นชอบคงรางเดิมตามมติ คกก.แปรญัตติฯ ๒1เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
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๔.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วาระที่ ๓) เห็นชอบ

นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใด  จะอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ
หรือไม  ถาไมมี  ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ใหความเห็นชอบตราเปนรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วาระที่ ๓ ขอมติครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๒๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี)
นายชัยยัญ  บุญยิ้ม
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ  แหงนี้อีกหรือไม  บัดนี้

การประชุมก็ไดดําเนินมาเปนระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระแลว  ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ใหความรวมมือเขารวมประชุมกันอยางพรอมเพรียงกัน
และอยูตลอดจนครบวาระการประชุม  ผมขอปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขา
ทะลุ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป ๒๕๕7 ครั้งที่ ๒ ในโอกาสนี้ ขอใหสมาชิกสภา
ฯ  ทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ    วิโรจน  แกวเจย ผูจดบันทึก
( นายวิโรจน  แกวเจย )

เลขานุการสภาฯ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ
ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ชาญชัย  ศรียาภัย     ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  บรรพต  นิลเวช กรรมการ
(นายชาญชัย  ศรียาภัย ) (นายบรรพต  นิลเวช)

(ลงชื่อ) แสวง  พนมใส กรรมการ (ลงชื่อ)  ศิริฤกษ  ทองเรือง   กรรมการ
( นายแสวง  พนมใส ) (นายศิริฤกษ  ทองเรือง)

(ลงชื่อ)  อุดม  มวงศรี กรรมการ
( นายอุดม  มวงศรี )

(ลงชื่อ)  ชัยยัญ  บุญยิ้ม ผูรับรอง
(นายชัยยัญ  บุญยิ้ม )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ


